
مخاطبیننحوه اجرا زمان اجراتخصصی/عمومیساعتعنوان دوره ردیف

حداکثر 

ظرفیت 

(نفر)

تاریخ ثبت نام (ریال)شهریه نحوه ارزیابی

ساعت16سناریو نویسی و پدافند غیر عامل1
- بهبود مدیریت 

اختیاری
غیرحضوریآذرماه

مدیران *

پایه و میانی
30

آذر ماه از ساعت 5آزمون    

14:30 الی 12:30
250,000

99/7/28 لغایت 99/7/27از تاریخ 

2
شبکه های اجتماعی ، سواد رسانه ای و مسئولیت 

پذیری اجتماعی گروه اول
غیرحضوریدی ماهعمومیساعت8

کاردان و 

کارشناس
30

 10دیماه از ساعت 3آزمون 

12الی 
220,000

99/8/6 لغایت 99/8/5از تاریخ 

3
شبکه های اجتماعی ، سواد رسانه ای و مسئولیت 

پذیری اجتماعی گروه دوم
غیرحضوریدی ماهعمومیساعت8

کاردان و 

کارشناس
30

دیماه از ساعت 3آزمون 

14:30 الی 12:30
220,000

99/8/11 لغایت 99/8/10از تاریخ 

30کلیه کارکنانغیرحضوریدی ماهاختیاری- شغلی ساعت6ارتقاء سالمت اداری و مبارزه با فساد گروه اول4
 10دیماه از ساعت 30آزمون 

12الی 
120,000

99/8/18 لغایت 99/8/17از تاریخ 

30کلیه کارکنانغیرحضوریبهمن ماهاختیاری- شغلی ساعت6ارتقاء سالمت اداری و مبارزه با فساد گروه اول5
بهمن ماه از ساعت 1آزمون 

12 الی 10
120,000

99/8/20 لغایت 99/8/19از تاریخ 

30کلیه کارکنانغیرحضوریبهمن ماهاختیاری- شغلی ساعت20اخالق فردی ، اجتماعی و اداری گروه اول6
بهمن ماه از ساعت 14آزمون

12 الی 10
300,000

99/8/25 لغایت 99/8/24از تاریخ 

30کلیه کارکنانغیرحضوریبهمن ماهاختیاری- شغلی ساعت20اخالق فردی ، اجتماعی و اداری گروه دوم7
 بهمن ماه از ساعت 15آزمون 

12 الی 10
300,000

99/8/27 لغایت 99/8/26از تاریخ 

30کلیه کارکنانغیرحضوریبهمن ماهاختیاری- شغلی ساعت6مدیریت دانش سازمانی8
 بهمن ماه از ساعت 20آزمون 

12 الی 10
140,000

99/9/2 لغایت 99/9/1از تاریخ 

تعالی بسمه

(مدیر ، معاون مدیر : کارشناس مسئول ، رئیس اداره ، رئیس گروه                                         مدیران میانی: مدیران پایه ) *   

.هریک از همکاران حداکثر مجاز به شرکت در دو دوره ی آموزشی از دوره های معرفی شده در جدول زیر می باشند-2

به منظور پیش ثبت نام و در صورت هرگونه سوال در این . پیش بینی شده است 1399به اطالع همکاران محترم غیر هیات علمی می رساند دوره های آموزشی کوتاه مدت زیر برای نیمسال دوم سال 

تشکیل هر یک ازدوره ها مشروط به، رسیدن به حدنصاب خواهد بود که در این صورت زمان و مکان برگزاری .  تماس بگیرید539رابطه می توانید با مسئول آموزش کارکنان خانم غالمی با داخلی 

سامانه پرداخت الکترونیکی ):مهلت پیش ثبت نام در تاریخ های اعالم شده در جدول زیر از طریق درگاه پرداخت به آدرس. در پرتال مدیریت برنامه ، بودجه و تشکیالت اطالع رسانی خواهد شد 

 (6205103با شناسه  )(  pay.basu.ac.irمدیریت امور مالی دانشگاه بوعلی سینا 

:تذکر ات مهم
در غیر این صورت گواهی پایان دوره صادر نمی شود و مبلغ . همکارانی که هر یک از دوره های اعالم شده زیر را قبال گذرانده اند، مجاز به ثبت نام و شرکت در دوره ی تکراری نمی باشند- 1 

.واریزی قابل استرداد نمی باشد

.در صورت تغییرات احتمالی در حین اجرای دوره های مذکور از طریق مقتضی اطالع رسانی الزم صورت خواهد گرفت- 4

.قرار می گیرد (منبع آموزشی  )منابع دوره های آموزشی پس از ثبت نام و تکمیل ظرفیت در پرتال مدیریت برنامه ، بودجه و تشکیالت قسمت آموزش کارکنان -3


